
Projekt przebudowy odcinka sieci i budowy przepompowni sieciowej w Kwidzynie 1 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 
 
Tryb postępowania:  PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
 

Przedmiot:  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY  
PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ W KOMORZE 
CIEPŁOWNICZEJ K4 W KWIDZYNIE 

 
 
Zamawiający:  PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „PEC” SPÓŁKA Z O.O. 

UL. SŁONECZNA 1, 82 – 500 KWIDZYN 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwidzyn, kwiecień 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt przebudowy odcinka sieci i budowy przepompowni sieciowej w Kwidzynie 2 

 
WPROWADZENIE 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. Z uwagi na fakt, że wartość 

usługi nie przekracza równowartości kwoty 414 000 euro, na podstawie art. 133 ust. 1. ustawy, 
Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym realizacji dostaw, usług oraz 
robót budowlanych w PEC Sp. z o.o. Kwidzyn. 

2. Wykonawca powinien przesłać ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w ogłoszeniu            
i SIWZ 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 
jakiejkolwiek oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny 

 
I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 1, 82 – 500 Kwidzyn 
Tel. 055 279 38 47 
Godziny pracy 700 - 1500 
 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy przepompowni 
sieciowej w komorze ciepłowniczej K4 w Kwidzynie. 
 
 
III.   WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przepompownia. 

1)  Zakres sieci ciepłowniczej obsługiwany przez przepompownię został przedstawiony  
w załączniku nr 4 – schemat sieci ciepłowniczej z zaznaczeniem miejsca lokalizacji 
przepompowni. 

2) Przepompownia ma realizować podwyższanie ciśnienia dyspozycyjnego sieci o wartość min. 
120 kPa. (praca pompowni winna zapewnić minimalną dyspozycję ciśnienia ok. 100 kPa w 
skrajnych węzłach ciepłowniczych, położonych w najmniej korzystnych punktach obszaru 
pracy przepompowni.) 

3) Technologia przepompowni ma być zaprojektowana przy założeniu jej umieszczenia  
w istniejącej komorze ciepłowniczej K 4 mieszczącej się przy ulicy Żwirowej w Kwidzynie 
(dz.2/25 obr. 14), rzuty komory zostały przedstawione w Załączniku nr 5. 

4) Przepompownia powinna: 
a) posiadać możliwość zasilania w ciepło sieci za przepompownią  

z pominięciem pompy.  
b) być zaprojektowana dla zmiennych przepływów wynikających z mocy cieplnych 

obszarów zasilania z uwzględnieniem rezerwy mocy. 
c) składać się m.in. z przetwornicy częstotliwości, przetwornika różnicy ciśnień 

stanowiących odrębne urządzenia, zaworów z napędami elektrycznymi.  
d) zapewnić regulację zadanej stałej różnicy ciśnień pomiędzy rurociągiem zasilającym i 

powrotnym sieci ciepłowniczej (realizowanej za pomocą płynnej zmiany wydajności i 
wysokości podnoszenia pompy).  

e) pozwalać na zdalne (z dyspozytorni PEC) i ręczne sterowanie pracą urządzeń 
przepompowni (w szczególności wydajnością i podnoszeniem pompy, zaworami 
przełączającymi konfigurację przepompowni – praca z pompą lub bez pompy). 

f) pozwalać na zdalne i lokalne odczyty parametrów technologicznych (ciśnienie na 
rurociągach, różnica ciśnień na rurociągach, temperatury, etc.), elektrycznych 
(częstotliwość pracy przetwornicy) pracy przepompowni. 

g) pozwalać na zdalne i lokalne odczyty stanu pracy (pompa pracuje/nie pracuje, zawór 
zamknięty/otwarty) urządzeń, stanów awaryjnych urządzeń (siłowników, przetwornicy 
częstotliwości pompy, etc). 

5) W projekcie powinien być opracowany sposób realizacji komunikacji przepompowni z 
dyspozytornia PEC. 

6) Projekt powinien zawierać podłączenie przetwornicy częstotliwości pompy, urządzeń 
elektrycznych wykonawczych, pomiarowych i innych instalacji AKPiA do nadrzędnego 
sterownika wraz z panelem operatorskim (np. Sterownik PLC z panelem HMI). 
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7) Wartości kluczowych parametrów tj. wartość podnoszenia ciśnienia, moc silnika pompy, 
średnice króćców przyłączeniowych pompy Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem 
przeprowadzenia analizy modelu hydraulicznego.   

8) Przyjęte rozwiązania projektowe muszą być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały 
dla wykonawcy (chodzi również o czytelną formę graficzną).  

9) Rozwiązania projektowe muszą być realne do wykonania, zgodne ze sztuką inżynierską, 
obowiązującymi normami, przepisami szczegółowymi. 

10) Przepompownia powinna być zaprojektowana dla następujących parametrów pracy 
czynnika: 

 Zasilanie Powrót 

Maksymalna temperatura 
wody sieciowej 

125 ºC 68 ºC 

Maksymalne ciśnienie  
nominalne 

1,6 MPa 

Wzrost ciśnienia 
dyspozycyjnego o min. 

120 kPa 

Maksymalne natężenie 700 t/h 

12) Zamawiający dołącza dokumentację Załącznik nr 6 Opracowanie „Analiza wpływu 
rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w mieście Kwidzyn w zakresie likwidacji 
węzłów grupowych na warunki dostawy ciepła do Odbiorców” 

2. Dokumentacja 
1) Należy wykonać pełną dokumentację: 

• Budowlaną, 

• Technologiczną, 

• Zasilania elektrycznego i automatyki  
2) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i zadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia 
wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z 
Zamawiającym.  

3) Wykonawca uzyska warunki przyłączeniowe od operatora systemu elektroenergetycznego 
Energa Operator dla energii elektrycznej, 

4) Projekt powinien zawierać niezbędne dokumentacje branżowe: budowlane, sanitarne, 
elektryczne wraz z AKPiA. 

5) Projekt powinien przedstawiać konkretne urządzenia wraz z załączonymi kartami 
katalogowymi urządzeń. 

6) Zamówienie dotyczy wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi elementami 
projektu wykonawczego, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i wymaganymi 
prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót. 

7) Forma wykonania projektu budowlanego powinna być zgodna z przepisami: Ustawy Prawa 
Budowlanego z dnia 20 lutego 2015 r. – Dz.U. 2013 poz. 1409, Rozporządzeniem  z dnia 25 
kwietnia 2012 r. ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz 462) w 
szczególności zgodnie z § 6 do § 8 przedmiotowego rozporządzenia. 

8) Projekt budowlano – wykonawczy (plan bioz) w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 
 
 
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia ustala się na 28 luty 2019. 
 
VI.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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b) w okresie ostatnich trzech lat, wykonali projekt o porównywalnym zakresie i przedstawią 
referencje, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 

spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2.  
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia przez 

wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków 
konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie. 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie.  
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCĄ 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: 
Pan Leszek Dondziak  - 694 969 241 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis 

lub wydruk komputerowy).  
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 do 

SIWZ - powinny być podpisane przez osoby upoważnioną do reprezentowania firmy,  
4.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy 

zaadresować i opisać według poniższego wzoru: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 

82-500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1 
 

„Budowa przepompowni sieciowej w komorze ciepłowniczej K4 w Kwidzynie”  

 
     Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
X.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
Ofertę należy przesłać pocztą w kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn. 
Termin składania ofert: 18 maja 2018 r. do godz. 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 maja  2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego. 
 
XI.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
XII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY  
Oceniane będą proponowane warunki handlowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ceny i warunków wykonania przedmiotu zamówienia 
 
XIII.  TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Umowa nr  ……./2018 
 
zawarta w Kwidzynie w dniu ................2018 r. pomiędzy: 
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, NIP 
581-000-76-28, REGON 170161027, reprezentowana przez: 
1. Grzegorz Hejna – Prezes Zarządu 
2. Bogusław Franckowski – Wiceprezes Zarządu 
zwane Zamawiającym  
a 
 
2/ ……………………….. z siedzibą w ……. ………………..ul………………………….  
zarejestrowaną w sądzie rejonowym …………………………Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem …………………/prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w……………prowadzonym przez …………. pod numerem…………. NIP………………………..REGON 
………………………….., zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................................ 

 
 

§1 
Podstawa zawarcia Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia na rzecz Wykonawcy przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu …………. 
 

§2 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy przepompowni 
sieciowej w komorze ciepłowniczej K4 w Kwidzynie 

§3 
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym zapleczem kadrowym pozwalającym na 
zgodne z Umową zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na cel oznaczony w umowie. 

3. Wykonawca uzyska mapę do celów projektowych. 
4. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. 
5. Wykonawca uzyska stosowną decyzję administracyjną umożliwiającą Zamawiającemu 

przystąpienia do robót budowlanych. 
6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania 

i korzystania z przedmiotu zamówienia. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań 

projektowych oraz przedkładania Zamawiającemu stanu wykonanych prac związanych 
z przedmiotową dokumentacją projektową określoną w § 2, na każde pisemne wezwanie 
Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy. 

 
§4 

Zobowiązania Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w takim zakresie  

w  jakim Zamawiający będzie mógł ich udzielić, 
2) dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, miejscem odbioru będzie siedziba 

Zamawiającego. 
3) Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do występowanie w jego imieniu przed 

organami, urzędami i innymi instytucjami w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń na 
rzecz Zamawiającego. 

 
§5 

Termin realizacji Umowy 
Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §2 Umowy do dnia: 28 luty 2019 r. 
 

§6 
Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu Umowy 

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy i kontaktów w celu 
wykonania umowy:  
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1) osoba ze strony Zamawiającego odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy będzie Pan 
Leszek Dondziak, 

2) osoba ze strony Wykonawcy będzie Pan/i …………... 
 

   § 7 
Warunki rozliczenia 

1. Warunkiem rozliczenia przedmiotu Umowy jest sporządzony i zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru końcowego. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokółem  
odbioru końcowego, w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w kwocie: 
........................................................................... słownie: ............................. + stosowny Vat. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu (Nr identyfikacyjny 
Zamawiającego: 581-000-76-28) 

 
§ 8 

Warunki odbioru przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego z trzydniowym 

wyprzedzeniem. 
2. Podstawa do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktycznie wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie nie przekraczającym siedmiu dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia projektu lub nie spełnienia wszystkich wymagań, 
lub posiadania wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może 
odmówić odbioru z podaniem terminu na usunięcie wad lub niezgodności. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się 
datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

6. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
projekt w formie elektronicznej oraz papierowej. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy       
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia prac. 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:  
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 
b) za opóźnienia w przystąpieniu do dokonania odbioru końcowego w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu umownego zakończenia prac. 

 
§ 10 

Klauzula antykorupcyjna 
1.  Strony umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować 

korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą umową. 
2.  Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia        

i wykonania niniejszej umowy ze szkodą dla danej strony stanowi naruszenie postanowienia  
opisanego w ust.1.  

§ 11 
Zmiany w Umowie 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 12 
Rozwiązanie umowy 
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Rozwiązanie, odstąpienie, wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2.  Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

3.  Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1.  Formularz ofertowy Wykonawcy. 
Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnieniu warunków. 
Załącznik nr 3  SIWZ. 
Załącznik nr 4 schemat sieci ciepłowniczej z zaznaczeniem miejsca lokalizacji 

przepompowni. 
Załącznik nr 5 rzuty komory ciepłowniczek K4. 
Załącznik nr 6 Opracowanie „Analiza wpływu rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w 

mieście Kwidzyn w zakresie likwidacji węzłów grupowych na warunki dostawy 
ciepła do Odbiorców” 

 

Podpisy Stron 

 
ZAMAWIAJĄCY :      WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

  
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego:.................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
Nawiązując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni sieciowej w 

komorze ciepłowniczej K4 w Kwidzynie 
  
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie objętym SIWZ, za kwotę: 

 
.................................................... (słownie...) oraz stosowną kwotę podatku VAT 

 
2.  Zamówienie wykonamy w terminie: …………………………… 
 
   
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za 

zawiązanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które stanowią punkt XII 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w tym punkcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz 
adres:...................................................................................................................................... 
tel............................................fax............................................e-mail ………………… 

  
 
 
 
 
............................................                                    .................................................... 

( miejscowość, data)                 
                                                                              ( imię i nazwisko oraz podpis    

                                                                          upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

Oświadczenie 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na dokumentację projektową budowy przepompowni sieciowej w komorze ciepłowniczej K4 

w Kwidzynie   

Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 1,  

82-500 Kwidzyn. 

 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 

informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

....................................................................................... 
imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


